Zarządzenie Nr 1335/2019/2020
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie wzorów druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej działając na podstawie pełnomocnictwa
nr R ZP/03/10/2019 z dnia 1.10.2019 roku oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zmianami) oraz
Uchwały Nr 1472/09VI/2019 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 września
2019 roku w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań
określonych w ustawie Prawo szkolnictwie wyższym i nauce
zarządzam co następuje
§1
Wprowadza się wzory druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się:
1) Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza
systemem studiów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Wzór protokołu z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
3) Wzór podania o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w procesie
potwierdzenia efektów uczenia się, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) Wzór ankiety osobowej kandydata, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5) Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię
Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc prawną Zarządzenie
Nr 983/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie wzorów druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1335/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku

Nr wniosku……………………….
(nadaje uczelnia)

………………………………
(miejscowość i data)

REKTOR
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
………………………………………………………………………………….
Wniosek
o potwierdzenie efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………................................................
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………...........................................
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem
studiów dla przedmiotu/ów:
…………………………………………………………................................................................................................
…………………………………………………………................................................................................................
………………………………………………………................................................................................................
łączna liczba punktów ECTS ………………………………………….………….. realizowanego/realizowanych na
studiach pierwszego stopnia*)/studiach drugiego stopnia*)/jednolitych studiach magisterskich*)
na kierunku ………….………….................................................................................................................
o profilu ogólnoakademickim*) /praktycznym*).

………..…………………………………
podpis wnioskodawcy
*)

niepotrzebne skreślić
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Załączniki:
1) ankieta osobowa;
2) dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji (potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez uczelnię):
a) kopia oryginału świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego*) (oryginał do wglądu),
b) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich*) (oryginał do wglądu);
3) dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy;
4) podanie o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów
uczenia się;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej;
6) fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie
z wymogami jak przy dowodzie osobistym);
7) potwierdzenie wniesienia opłaty;
8) inne (wymienić): ………
*) właściwe zaznaczyć

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z:
1) Uchwałą Senatu ATH w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się
do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) programem studiów na kierunku, poziomie i profilu kształcenia, na którym ma się odbyć
potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem
studiów,
3) szczegółowymi zasadami potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia
się poza systemem studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, którego
dotyczy mój wniosek.
Bielsko-Biała, dnia..........................
.......................................
podpis kandydata

Strona 3 z 7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1335/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku

(pieczęć wydziału)

Protokół
z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
Komisja weryfikacyjna w składzie:
1. ……………………………………………………… - przewodniczący
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
powołana na podstawie decyzji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
z dnia ……………, przeprowadziła w dniach …………….. weryfikację efektów uczenia się uzyskanych
w procesie uczenia się poza systemem studiów na podstawie wniosku nr …… złożonego w dniu
………….. przez Panią/Pana ………………….
Wyniki przeprowadzonej weryfikacji są następujące:
1. Przedmiot: ……………………………………………….........; liczba punktów ECTS: ……………....;
formy zajęć wg programu studiów:…. ………………………………...…………………………….....;
Efekty uczenia się dla
przedmiotu/modułu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektu uczenia się,
w tym zadane pytania, zadania itp.

Stopień
osiągnięcia efektu
(w skali ocen)

Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Ocena końcowa z przedmiotu: ……………; zaliczone punkty ECTS: ……… .
2. Przedmiot: ……………………………………………….........; liczba punktów ECTS: ……………....;
formy zajęć wg programu studiów:…. ………………………………...…………………………….....;
Efekty uczenia się dla
przedmiotu/modułu

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektu uczenia się,
w tym zadane pytania, zadania itp.

Stopień
osiągnięcia efektu
(w skali ocen)

Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Ocena końcowa z przedmiotu: ……………; zaliczone punkty ECTS: ……… .

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się osiągnięcie efektów uczenia się
w łącznej wysokości ……. punktów ECTS.
Bielsko-Biała, ………………….
……………………………………….
……………………………………….
...........................................
(podpisy członków komisji)
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1335/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku

…………………………………
Nazwisko i imię/imiona

…………………………………
adres do korespondencji

Podanie
o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w procesie
potwierdzenia efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Proszę o dopuszczenie mnie do postępowania kwalifikacyjnego na

I rok studiów

stacjonarnych/niestacjonarnych*)
pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich*)
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kierunek: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
profil ogólnoakademicki/praktyczny*)
na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się.
*)

niepotrzebne skreślić

Bielsko-Biała, dnia..........................
.......................................
podpis kandydata

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami rekrutacji określonymi w Uchwale
Nr …………. Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia …………………….. roku
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów
pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – rok akademicki ………..
oraz z terminami rekrutacji, a w szczególności z koniecznością dokonania wpisu
na listę studentów w odpowiednim terminie (nie dokonanie wpisu jest równoznaczne
z rezygnacją z podjęcia studiów).
Bielsko-Biała, dnia..........................
.......................................
podpis kandydata
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1335/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku

miejsce na aktualną
fotografię zgodną
z wymaganiami
stosowanymi przy
wydawaniu dowodu
osobistego

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
www.ath.bielsko.pl
ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA

ubiegającego się o przyjęcie
na studia stacjonarne /niestacjonarne*)
pierwszego stopnia; jednolite studia magisterskie; drugiego stopnia *)
kierunek studiów ……………………………………………………………………….………………………
1. Nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię (imiona): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………
4. Numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz nazwę państwa, które go wydało …………………………………………………………………………………………….
5. Płeć: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwa państwa urodzenia i informacje

o posiadaniu Karty Polaka ………………………………………………………………………………………………………………
7. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów:
1) Miejscowość / Wieś albo miasto ………………………………………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..
3) Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………….
4) Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………
5) Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego
stopnia lub jednolite studia magisterskie
1) Nazwa szkoły lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ……………………………………………………………….
2) Numer oraz data i miejsce wystawienia świadectwa …………………………………………………………………
9. Informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
stopnia
1) Nazwa uczelni …………………………………………………………………………………………………………………………
2) Numer oraz data i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów ………………………………….
Prawidłowość danych zawartych w ankiecie
stwierdzam własnoręcznym podpisem

Bielsko-Biała, dnia ...................................................

……………………………………………………………
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(podpis kandydata)

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 1335/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019 roku

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem
email: iod@ath.bielsko.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenie efektów uczenia się oraz
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
– w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartych umów, w tym producentowi oprogramowania rekrutacyjnego;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia
przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,
a w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia
rekrutacji;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody w trakcie trwania
procesu rekrutacji uniemożliwia jednak przystąpienie do kolejnych etapów rekrutacji;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych jest wymogiem prawnym oraz stanowi warunek wzięcia udziału w rekrutacji na I rok
studiów stacjonarnych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane;
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczenie
Po zapoznaniu się z wyżej zamieszczoną klauzulą informacyjną, oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie, przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, moich danych osobowych
podanych w formularzu ankiety osobowej, podaniu oraz załączonych przeze mnie dokumentach,
w celu potwierdzenia efektów uczenia się oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

……………………………………………..
Podpis kandydata
Strona 7 z 7

